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Formandens hjørne   

Referat fra 

generalforsamlingen den  

20. marts 2014  

Lidt til smilebåndet   

Har du tilmeldt dig 

vores nyhedsbrev? 

Ny affaldsordning – status 
Naboskab?  

Hilken type er din nabo? 

 

Invitation:  

Besøg Vestforbrændingen  

den 11. juni 2014 
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Sommeren kom tidligt i år og vi har allerede 

kunnet nyde udelivet i haven. Græsset og 

hækken gror kraftigt, og diverse projekter i 

haven presser sig på. Husk i den forbindelse 

at vise hensyn til dine naboer, når du skal i 

haven og anvender støjende motor- 

redskaber.  

Sådanne redskaber må ikke benyttes på søn- 

og helligdage, og alene mellem kl. 7 til 19 på 

øvrige dage, i henhold til vores vedtægter. 

 

Kommunen er i gang med at teste en ny 

affaldsordning i Skovlunde og en del af 

beboerne i vores grundejerforening er med i 

testen.  

 

 
╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

 

Toftholm Avisen 
Parcelforeningen Toftholms lokalblad 

www.gftoftholm.dk 

 

Redaktion: 
 

Käthe Petersen  

Hybenvænget 26  

Tlf. 44 84 65 16  

 

E-mail adresse: 

kathe@petersen.mail.dk 

 

 

Udkommer:  

3 x årligt sidst på måneden  

i februar, juni, oktober 

 

Indlæg til avisen  

skal være redaktionen i hænde i 

månederne: januar, maj, september 

 

 

 

Husk i den forbindelse, at sende ris og ros til 

os i bestyrelsen, så vi kan være med til at 

påvirke den endelige løsning. Husk også, at 

melde dig til rundvisningen på Vest-

forbrændingen den 11. juni, hvor du kan høre 

mere om ordningen. Se invitation på  

side 8. 

 

Jeg vil slutte med at ønske alle et dejligt 

sommer.   

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Hansen  

Formand 

 

 

╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

 

 

Bestyrelsen i Parcelforeningen 

 

Formand: Torben Hansen 

 Bakkehøj 25 

 Tlf. 44 94 69 43 

 

Næstformand:  

 Poul Daldorph 

 Kløvertoften 4 

 Tlf. 44 84 58 88 

 

Kasserer: Käthe Petersen 

 Hybenvænget 26 

 Tlf. 44 84 65 16 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

  

 Hans-Henrik Rytter 

 Lundagervej 3 

 Tlf. 44 94 34 52 

 

Rikke Hansen 

Morelvej 23 

Tlf. 61 18 00 24 

 

 

mailto:kathe@petersen.mail.dk
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Parcelforeningen Toftholm 

www.gftoftholm.dk 

 

Ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 20. marts 2014 

i Skovlunde Kulturhus(biblioteket) i Skovlunde Syd centret. 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning:  

 Fastelavnsfest 2. marts 2014  

 Fællesudvalg  

 Dragedag september 2013  

 Foreningsavisen  

 Foreningens hjemmeside  

 TDC- Home trio  

 Belysningsplan i høring  

 Test af affaldsordning  

 Rotter i området  

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

 Salg af obligationer  

Bestyrelsen foreslår, at den nuværende obligationsbeholdning sælges og beløbet 

placeres på bankkonti, til højest mulig rente.  

Årsagen er, at der er megen administration forbundet med den løbende bogføring af 

udtrækninger for vores kasserer, og vi har administrationsomkostninger til 

depotbanken.  

Et salg af obligationer skal, i henhold til vore vedtægter § 6, godkendes af 

generalforsamlingen.  

 Tilmelding til betalingsservice  

Bestyrelsen foreslår endvidere, at foreningen fra 2015 tilmelder sig betalingsservice, 

så der fremover ikke anvendes girokort til opkrævning af kontingent, men der bliver 

mulighed for at tilmelde sig automatisk betaling.  

Dette indebærer imidlertid nogle omkostninger for foreningen, hvorfor dette ønskes 

drøftet på generalforsamlingen.  

Etableringsomkostningerne er ca. 2.000 kr., der er medtaget i budgetforslaget for 

2014. Herefter vil der være en årlig udgift til foreningen på ca. 3.000 kr. 

 

5. Budget for de kommende år 

 

 

http://www.gftoftholm.dk/
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6. Valg af bestyrelse 

 

På valg er:  

Næstformand: p.t. Povl Daldorph, modtager genvalg  

Kasserer: p.t. Käthe Petersen, modtager genvalg  

1 Revisor: p.t. Jens Christian Peterson, modtager genvalg  

1 Bestyrelsessuppleant: p.t. Hassan Elkhabit, modtager genvalg  

1 Revisorsuppleant: p.t. Randi Hansen, modtager genvalg  

 

7. Eventuelt 

Referat 

Torben bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte glæde over, at så mange var mødt 

op (42 parceller var repræsenteret).  Vi har i år igen måttet skifte lokale på grund af 

Skovpubbens konkurs.  

 

1. Valg af dirigent   

Her foreslog bestyrelsen Kristian Villumsen, der blev valgt. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne og 

overgav ordet til formanden, som fortsatte med næste punkt på dagsordenen ”Beretning”. 

 

2. Beretning 

 

Torben indledte beretningen med at fortælle, at vi sidste år ikke havde afholdt fastelavn, 

men det havde vi til gengæld i år. Der blev vist billeder fra arrangementet, der havde stor 

tilslutning. Billederne kan ses på vores hjemmeside og Torben opfordrede alle til at tilmelde 

sig vores nyhedsbrev, så man modtager besked, straks der er nyt fra Grundejerforeningen. 

 

TDC havde i 2013 lavet et tilbud til beboerne i foreningen om tilslutning til HomeTrio uden 

oprettelsesgebyr. Bestyrelsen er glad for at kunne skaffe sådanne tilbud, der naturligvis er 

frivillig for grundejerne. 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til denne del af beretningen?  

Knud parcel nr. 265 oplyste, at han havde haft en god oplevelse med TDC, selv om han 

valgte at springe fra løsningen idet hans fjernsyn er af ældre dato. 

 

Michael: Dragedagen, der blev holdt den 22. september 2013 i samarbejde med 

DANSK DRAGE KLUB (DDK). DDK er stiftet i 1985, som en landsdækkende 

organisation.  

Der deltog ca. 70 børn og voksne der alle havde en herlig dag. 

Der blev samtidigt vist billeder fra dagen, der kan ses på vores hjemmeside. 

 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til denne del af beretningen?  

Det var der ikke. 

 

Rikke: Orientering om rotter.  

Vi skal alle være opmærksomme på tegn på om der er rotter, idet der er meldepligt til 

kommunen og rotter kan gøre stor skade. Indberetning kan ske enten ved at ringe til rådhuset 

eller gå ind på www.borger.dk. 

http://www.borger.dk/
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Kendetegn der indikerer tilstedeværelse af rotter kan blandt andet være følgende: Indendørs. 

Kraftig lugt og laver meget larm. 

Udendørs: Underminerede fliser og huller omkring kloakrør. 

 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til denne del af beretningen? 

Ingen bemærkninger. 

 

Povl: Årsmøde 17. april 2013 i Fællesudvalget af Grundejerforeninger i Ballerup 

kommune. 
Direktør Søren Krøigaard fra Miljø og Teknik gav en bred information om de kommunale 

forhold.  

Et af de helt store emner var kravet om en årlig besparelse på 10- 15 %, af de årlige udgifter.  

Ejendomsskatter blev også nævnt. I flg. gældende regler må stigningen i grundskyld være på 

max 7 % pr. år. Nogle mente at vi havde en højere stigning i 2013 (11 %), da kommunen 

beregnede på et forkert grundlag.  

Plan for Klimatilpasning kan ses på kommunens hjemmeside. Vi har ikke de store 

problemer i vores område, men samarbejder med de tilstødende kommuner, for skabelse af 

helhedsløsninger. Bl.a. anbefales en del beplantning med grønne hegn i vores område, for 

absorbering af overfladevand.  

 

Ny trafiksikkerhedsplan var i høring, men der var ingen midler til at gøre noget i 2013. 

Søren lovede dog, at det på sigt ville blive bedre.  

 

Kommunen uddeler 1 million kr. til forskønnelse og fremme af fællesskabet. Opdelt med 

250.000 kr. i 4 områder: Måløv – Ballerup Nord – Ballerup Syd – Skovlunde. Uddelingen 

vil ske efter borgernes valg af ”den bedste ide’”. I Skovlunde blev det efterfølgende et 

”shelter” med bålplads, der vandt. Det er opført for enden af Ejbyvej, ned mod Harrestrup 

Å.  

 

I forbindelse med nedgravning af belysningskabler er kommunen i dialog med Dong 

omkring ejerforhold og skift af gadebelysningen. Intet er dog afklaret. 

 

Povl:  Beretningen fra talsmand Hans Christensen, Fællesudvalget. 

Kommunen har nu droppet alt om overdragelse af vejene til os, men de vil ikke give løfte 

om at emnet ikke kan blive taget op igen. Hele sagsforløbet har vist, at der er behov for en 

sammenslutning af grundejere (FU) – også nu 28 år efter foreningen er stiftet.  

 

Trafiksikkerhedsplan 2013- 2016 foreligger - og er i høring. I denne står; ”kommunen 

ønsker at gå i dialog med Grundejerforeningerne omkring egenfinansiering af vejprojekter”. 

Hvad dette indebærer vides ikke og en nærmere forklaring har vi ikke fået. 

 

Povl: Belysningsplan for Ballerup Kommune, dateret december 2013. 

Planen angiver retningslinjer for belysning i det offentlige rum – i fremtiden; og vil i takt 

med den teknologiske udvikling løbende blive opdateret.  

Reelt er planen et idekatalog, med retningsliner til dem, der skal projektere belysning i det 

offentlige rum.  
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Årsagen til hele planen skyldes at de gamle lyskilder med kviksølv udgår, så et skift er 

nødvendigt. Og her ser kommunen gerne, at der tages højde for en række forhold og vælges 

nye energibesparende anlæg ud fra totaløkonomiske betragtninger, æstetiske forhold m.m.  

Selve udskiftningen vil blive foretaget over en længere årrække for at fordele udgifterne. 

Man har derfor opstillet en prioriteret rækkefølge, hvor 1. prioritet er ”nedlægning af 

luftledninger”. 

Efterfølgende har det jo så vist sig at intet blev skiftet hos os, da luftledninger blev 

nedgravet i januar og februar måned. Dette har vi i bestyrelsen gjort kommunen opmærksom 

på.  

På mail har vi modtaget kommunens svar: ”Ballerup Kommune har/ er i øjeblikket i gang 

med at tænke anderledes omkring gadebelysningen, og derfor er det besluttet at der ikke 

bliver nedlagt belysningskabler eller trækrør, i forbindelse med kabellægning”. 

 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til denne del af beretningen?  

Der var enkelte bemærkninger. 

 

Torben afsluttede bestyrelsens beretning med at fortælle om kommunens forsøg med en ny 

affaldsordning. Plancherne blev grundigt gennemgået og kommenteret af de 

tilstedeværende. Plancherne findes på vores hjemmeside. 

Torben opfordrede til, at erfaringer og oplevelser sendes til bestyrelsen, så vi løbende kan 

følge op og dermed påvirke forsøget. 

Der vil blive arrangeret en rundvisning på Vestforbrændingen den 11/6, hvor affaldsforsøget 

også vil blive gennemgået. Husk at sætte kryds i kalenderen.  

 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til denne del af beretningen? 

Alex parcel nr. 105: Pap skal til storskrald, og dermed skal man efter de nye regler kontakte 

kommunen før de henter det. Det er ikke hensigtsmæssigt, og Alex opfordre derfor 

bestyrelsen til at tage det op med kommunen. 

Dirigenten spurgte om der var flere kommentarer til den samlede beretning og om denne 

kunne godkendes. Der var ikke flere kommentarer og den samlede beretning blev godkendt.   

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

 

Käthe: Der har været indtægter på ca. 36.000 kr. i 2013, hvilket er noget højere end 

forventet. Det skyldes primært større indtægter fra nye medlemmer. Udgifterne har været 

lavere end budgetteret, selv om der er brugt 7.000 på dragedagen. 2013 slutter med et 

overskud på 11.179 kr.  

Dirigenten spurgte om kommentarer til regnskabet? 

Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt. 

   

4. Indkomne forslag 

 

Salg af obligationer: 

Torben redegjorde for bestyrelsens forslag om, at obligationsbeholdningen blev solgt. 

Foreningen har ekstra omkostninger til depotbanken og der er en del administration for 

kassereren.  
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Dirigenten satte forslaget til afstemning og gjorde opmærksom på, at forslaget kræver 2/3 

flertal for forslaget, for at det kan vedtages. Forslaget blev vedtaget med 42 stemmer for og 

0 stemmer imod. 

 

Tilmelding til betalingsservice BS: 

Torben redegjorde for bestyrelsens forslag, der vil give en mere fremtidssikret løsning for 

opkrævning og administration hos kassereren. Ulempen ved løsningen er imidlertid, 

omkostningerne, der udgør en engangsudgift på 2.000 kr., der er afsat i budgettet for 2014, 

samt en årlig udgift på ca. 3.000 kr. 

 

Der var en del bemærkninger til forslaget og ideer til alternative løsninger.  Blandt andet fra: 

Parcel nr.110 Er det for at lette kassererens arbejde? Svar: ja det er det også. Det er også for 

at gøre det lettere for de enkelte medlemmer, da det jo ikke er frivilligt at betale, men en 

tinglyst pligt.  

 

Parcel nr. 32 Ernst: Kan vi ikke bare aflønne kassereren ekstra for arbejdet med at rykke for 

betalingerne? Svar: Formålet er også at gøre det fremtidssikret og lettere for grundejerne. 

 

Parcel nr. 131 foreslog, at det klares ved, at hver enkelt parcel opretter en fast overførsel der 

automatisk trækkes hvert år? Til dette er svaret, at det ikke er hensigtsmæssigt, da vi 

indeksregulerer kontingentet, hvorfor alle grundejerne hvert år skal ændre på overførslen. 

Det vil derfor ikke ændre noget i forhold til den nuværende ordning. 

 

Dirigenten satte forslaget til afstemning og gjorde opmærksom på, at dette forslag kræver 

simpelt flertal for at det kan vedtages. Forslaget blev vedtaget med 40 stemmer for og 2 

stemmer imod. 

 

5. Budget for det kommende år: 

 

Käthe gennemgik budgettet for 2014. Der budgetteres med et overskud på ca. 3.000 kr. Der 

er i budgettet afsat 2.000 kr. til etableringen af betalingsservice. 

 

Dirigenten spurgte om kommentarer til budgettet? 

Der var ingen kommentarer, og budgettet blev godkendt.   

 

6. Valg af bestyrelsen, revisorer og suppleanter jfr. § 4. 

 

På valg er:  

Næstformand: p.t. Povl Daldorph, modtager genvalg  

Kasserer: p.t. Käthe Petersen, modtager genvalg  

1 Revisor: p.t. Jens Christian Peterson, modtager genvalg  

1 Bestyrelsessuppleant: p.t. Hassan Elkhabit, modtager genvalg  

1 Revisorsuppleant: p.t. Randi Hansen, modtager genvalg  

Alle blev enstemmigt genvalgt. 
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7. Eventuelt 

 

Per Snowman gjorde opmærksom på, at det ikke er lovligt at parkere med et eller flere hjul 

på fortovet. 

 

Annonce: Der er valg til Skovlunde lokalråd på tirsdag kl. 19. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet. 

 

 

 

Referent Hans-Henrik Rytter 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

 

Rundvisning på Vestforbrændingen den 11. juni 2016 

 
 

Ballerup Kommune tester sammen med Vestforbrændingen en ny affaldsordning. Testen omfatter 

en del grundejere i Skovlunde og nogle beboere i vores grundejerforening deltager i testen. 

 

For at alle kan høre om forsøger og få mulighed for at stille spørgsmål til ordningen, har vi fået 

arrangeret en rundvisning på Vestforbrændingens anlæg, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, 

  

den 11. juni 2014 kl. 18 – 20. 

 

Der vil inden rundvisningen være et kort oplæg og lidt at spise og drikke. Så I behøver ikke 

arrangere aftensmad den dag! 

 

Tilmelding skal ske på Vestforbrændingens hjemmeside ved at følge dette link:  

 

http://www.ballerup-affald.dk/besoeg_paa_vestforbraending 

 

Hvis I ikke har adgang til internettet, er I velkommen til at kontakte mig. 

 

Bemærk venligst, at arrangementet ikke er egnet for gangbesværede. Børn er meget velkomne, men 

skal være ledsaget af voksne. 

 

Der er begrænsninger på deltager antallet, så tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 

 

Torben Hansen 

 

http://www.ballerup-affald.dk/besoeg_paa_vestforbraending
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Naboskab 

 
Nabokonflikter blomstrer i fuldt flor på 

mange matrikler, men de handler i 

virkeligheden om alt muligt andet end 

højden på hækken. 

 
Stridspunkter 

 Skyggende træer 

 Fælleshegn (højde, type, 

vedligeholdelse m.m. 

 Trampoliner 

 Støj fra motoriserede 

haveredskaber 

 Støj og lugt fra dyrehold i form af 

høns, hunde, katte og bier 

 Haveaffaldsdynger op ad hegn og 

hække 

 Røg- og lugtgener fra 

brændeovne, pejse og grill 

 Larm fra tilbygninger og 1. sals 

byggerier 

 Afbrænding af affald 

 Ændringer af farver på hus og tag 

 Vognmandserhverv m.m. der 

larmer og skæmmer i private 

områder 
 
Hvilken nabotype er du? 
 
Kan du finde din nabos type her – og 
endnu sværere, se om du kan finde dig 

selv blandt nabotyperne. 

Advokaten/ 

regelrytteren 
 

Adfærd: 

Undersøger sine juridiske rettigheder 

og evt. tidligere sager – finder 

faglig, juridisk rygdækning. 

 

Argumentation: 

Vi må alle rette os efter, hvad loven 

siger – og den siger, at jeg har ret. 

Så den mediator kan glemme sin 

hippiesnak om at mødes på midten. 

Ret skal være ret. 

 

Fokus: 

Som samfund skal vi styre med lov 

og orden, for det er mest retfærdigt 

for alle. Og derfor skal vi have 

en ’autoritet’ til at afgøre vores 

nabostrid og ikke en blød pædagogtype. 

 

Mål: 

Loven sker fyldest, og det er mest 

retfærdigt – og jeg får derfor naturligvis 

ret. 

 

Middel til at nå mål: 

Retssag/lov og ret. 

 

 

 

 

 

Direktøren/ 

strategen 
 

Adfærd: 

Håndterer og tøjler sin frustration, 

taler ordentligt og spiller sine kort 

klogt for selv at opnå sit mål. 

 

Argumentation: 

Hvordan kan jeg hjælpe dig? 

Underforstået: Hvad vil du have i 

stedet for det, jeg vil have? 

 

Fokus: 

Forhandler køligt (måske indsmigrende), 

analyserer strategisk 

uenigheden og tænker i maksimering 

af slutresultatet. Lytter til 

mediatoren efter argumenter, der 

kan styrke egen sag. 

 

Mål: 

Ved hjælp af klog kommunikation 

og forhandling fik jeg det, som jeg 

ville. Og ellers går vi rettens vej 

. 

Middel til at nå mål: 

Penge og strategi. 
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Hærføreren/ 

indpiskeren 
 

Adfærd: 

Kan have en tilgang til konflikten 

som hver af de fire andre persontyper, 

men hun (ja, det er meget 

ofte en kvinde) fører nabokrigen 

gennem sin mand. Hun har ingen 

kontakt med naboen, men er alligevel 

hovedaktør i konflikten. 

 

Argumentation: 

Til sin mand: 'Ja, det må du selv 

finde ud af at løse – men jeg havde 

ikke fundet mig i det der. Hvorfor 

siger du ikke fra? Nu går du ind og 

siger, at sådan og sådan' 

 

Fokus: 

Hun er bange for konflikten. Hun 

har dog en klar holdning til, hvordan 

konflikten burde håndteres og 

slutte. Er meget kontant – i teorien 

– og meget lidt handlende selv 

. 

Mål: 

at få sin ægtefælle til at ende konflikten 

på den måde, hun synes. 

 

Middel til at nå mål: 

Stikpiller til og pres på ægtefælle 

 

 

Coachen/ 

pædagogen 
 

Afærd: 

Tager kontakt til naboen og forsøger 

at tale om tingene. Vil gerne 

gå på kompromis og forstå naboens 

indvendinger og behov. 

 

Argumentation: 

Lad os arbejde sammen om at 

finde den bedst mulige løsning for 

os begge – vi skal jo alle sammen 

være her 

. 

Fokus: 

Jeg sidder fast i konflikten og har 

brug for at komme videre – det 

påvirker mig, og det er træls for os 

alle, at der skal være ufred. 

 

Mål: 

Lad os sammen med en mediator 

finde en løsning, så vi kan have 

det rart med at bo ved siden af 

hinanden. 

 

Middel til at nå mål: 

Samarbejde. 

 

 

 

 

 

Rockeren/ 

træmanden 
 

Adfærd: 

allierer sig og sørger for rygdækning, 

dvs. andres bekræftelse af, 

at naboen er idiot/galt på den. 

 

Argumentation: 

Jeg har ret, jeg klarer det her selv 

på MIN måde. Den latterlige mægler 

holder garanteret med naboen, 

og jeg giver mig ikke! Glem det! 

 

Fokus: 

Det handler om magt, og det 

vigtigste er at bevare kontrollen. 

Enten er du med mig – eller også 

er du imod mig. 

 

Mål: 

at vinde. Ubetinget. Uanset pris 

eller argumenter fra naboen. 

 

Middel til at nå mål: 

 

Muskler/skræmmende adfærd. 
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Skovlunde sætter turbo på genbrug 

 

Affald er ikke bare affald men en ressource, og der er både god samfunds-økonomi og miljøhensyn 

i mere genbrug. Derfor tager Ballerup Kommune nu første skridt mod en ny affaldsløsning med 700 

husstande i Skovlunde som frontløbere de næste to år, hvorfra man kan høste erfaringer til gavn for 

hele kommunen. 

Den nye affaldsløsning består af øget sortering af genanvendelige materialer fra dagrenovationen i 

hjemmene, indsamling af farligt affald i miljøbokse og ændring af storskraldsordningen til en mere 

fleksibel løsning. 

Området i Skovlunde Syd, hvor 700 

husstande fra 1. maj er frontløbere i 

fremtidens affaldsløsning i Ballerup 

Kommune. 

Lettere at genbruge 

Initiativerne skal gøre det lettere for 

borgerne i Ballerup Kommune at sortere 

mere affald til genbrug, og systemet er 

blevet prøvekørt med succes i flere 

omliggende kommuner, der som Ballerup 

er medejere af Vestforbrænding. 

 

Faktisk er Ballerups borgere allerede så dygtige til at sortere affaldet via de nuværende 

storskraldsordninger og genbrugsstationen, at man i 2013 fik 2,5 mio. kr. retur fra Vestforbrænding 

som kommunens andel af overskuddet. De penge er nu med til at finansiere de nye affaldsbeholdere 

til Skovlunde. 

 

Projektet i Skovlunde er også startskud til en ny rytme i afhentning af affald, hvor beholderen med 

madaffald stadig hentes hver uge, mens de to andre beholdere tømmes henholdsvis hver 4. og 8. 

uge. 

Samtidig bliver storskraldsordningen ændret til en mere fleksibel løsning, hvor borgerne bestiller 

afhentning efter behov. Her er erfaringerne også, at det vil reducere kørslen med de mange skralde- 

biler på villavejene kraftigt. 

 

http://ballerupbladet.dk/wp-content/uploads/affald-testomraade-copy.jpg
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Som hjælp til at holde styr på den nye affaldsløsning indføres en sms-ordning, hvor man både kan 

få påmindelser om afhentning af de forskellige typer affald og selv bestille afhentning af storskrald. 

 

Frontløberne i Skovlunde skal ikke have penge op af lommen til projektet, og i det hele taget 

forventes den nye affaldsløsning ikke at blive markant dyrere. Undervejs vil der også blive holdt 

jævnlige møder i Skovlunde Kulturhus, hvor borgerne kan komme med ris, ros og gode ideer. 

Den nye affaldsordning forventes indført i hele Ballerup Kommune senest i 2017, men man håber 

på at kunne indføre den løbende i kommunen i takt med, at man indgår nye kontrakter med de 

berørte vognmænd. 

Hver husstand får tre affaldsbeholdere med hver to rum til at sortere 

de genanvendelige materialer i. 

Kilde: Ballerup Bladet. 

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

 

Nyhedsbrev  
 

 

 

Vidste du, at man kan tilmelde sig på vores hjemmeside - www.gftoftholm.dk - 

  

Vil du vide, når der sker ændringer på siden? 

  

Skriv til vores webmaster for at komme på nyheds-listen.  

Webmaster Belinda Jeppesen på  

webmaster@gftoftholm.dk 

 

Husk, at den seneste udgave af avisen og referat fra seneste generalforsamling også ligger på 

hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:webmaster@gftoftholm.dk
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Pandekager 
 

Lille Peter var helt tosset med pandekager, men mor sagde han ik' sku' spise så mange, for så bliver 

man bare tyk. 

Næste dag så han en stor tyk mand i bussen, og sagde til ham: Orv, du har nok spist mange 

pandekager hva?  

 

Peter`s Mor sagde: Puha Peter, sådan siger man ikke! 

 

Næste dag i bussen sad der en højgravid dame på et af sæderne, og Peter brændte efter at sige noget 

til hende, men kom så i tanke om, hvad Mor havde sagt.  

Langt om længe, fandt han på at sige noget pænt til damen, og sagde så : Øj, du har nok fået noget 

du godt ku lide, hva? 

 

----------------------------------------------------------oo----------------------------------------------------------- 

 

Den kloge narrer den mindre kloge 
 

En mand og en kvinde kolliderer frontalt på landevejen. Begge biler er totalt smadret, men heldigvis 

er begge uskadte. Efter de begge, temmelig rystede er kravlet ud af bilen, siger kvinden: 

 

"Wow! Se på vores biler; de er fuldstændig smadrede, men vi slap uden en skramme. Det må være 

et tegn fra gud om, at vi skal blive venner og leve i fred med hinanden resten af vore dage" og hun 

giver manden et stort kram og et kys på kinden. 

"Jeg er helt enig" siger manden og rødmer let. 

 

"Og se siger kvinden, endnu et mirakel, min bil er totalt krøllet sammen, men den her flaske vin jeg 

lige har købt er fuldstændig uskadt, det er et tegn fra gud om, at vi skal drikke denne vin og fejre 

vores utrolige held" 

 

Hun giver flasken til manden, der åbner den med sin lommekniv og stadig temmelig rystet sætter 

flasken for munden, og drikker næsten halvdelen. 

Manden rækker flasken tilbage til kvinden, der sætter proppen i flasken, og sætter sig ned i 

vejkanten. 

 

Manden spørger forundret "øh skal du ikke have noget?" 

"Næh" siger kvinden "jeg tror bare jeg vil sidde her og vente på politiet" 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VE7ZGYGvYa5sVM&tbnid=kGvAYI85xkcYdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley&ei=R3F6U5GqA-OAywOHwYGwBw&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNFIoHCp59uEo_8INEpqeGURMPTQfw&ust=1400619716920202

